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На пснпгу шл. 32., шл. 50. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закпн), шл. 2. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр.
29/2013 и 104/2013), а у гези са Одлукпм п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј: 130-404203/2014-02 пд 14.10.2014. дпдине (ЈН ОП 2/14) и прибагљенпд Мищљеоа Упраге за јагне набагке
брпј: 404-02-3519/14 пд 10.10.2014. дпдине на Одлуку п спрпгпђеоу ппступка јагне набагке пд
стране гище нарушилаца бр: 130-404-203/2014-02 пд 09.10.2014. дпдине Кпмисије за спрпгпђеое
ппступка јагне набагке пд стране гище нарушилаца пбразпгана Рещеоем Ппкртајинскпд
секретаријата за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине и Ппкрајинскпд
секретаријата за енердетику и минералне сирпгине брпј: 130-404-203/2014-02 пд 14.10.2014.
дпдине, припремила је:

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА
ЗАЈЕДНИЧКИ ППСТУПАК НАРУЧИЛАЦА ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
И МИНЕРАЛНЕ СИРПВИНЕ,
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА
(ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ;
- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК ЈН ПП 2/2014
Кпнкурсна дпкументација садржи:
1) ппште ппдатке п набагци:
(1) назиг, адреса и интернет страница нарушипца
(2) грста ппступка јагне набагке
(3) предмет јагне набагке (дпбра, услуде или радпги)
(4) наппмена укпликп је у питаоу резергисана јагна набагка
(5) кпнтакт (лице или служба)
2) ппдатке п предмету јагне набагке:
(1) ппис предмета набагке, назиг и пзнака из ппщтед решника набагке
(2) ппис партије укпликп је јагна набагка пбликпгана пп партијама, назиг и пзнака из ппщтед
решника набагке
3) грсту, техничке карактеристике (спецификације), кгалитет, кпличину и ппис дпбара, радпга
или услуда, начин спрпгпђеоа кпнтрпле и пбезбеђигаоа даранције кгалитета, рпк изгршеоа,
местп изгршеоа или исппруке дпбара, егентуалне дпдатне услуде и сл.
4) услпге за учешће у ппступку јагне набагке из чл. 75. и 76. Закпна и упутстгп какп се дпказује
испуоенпст тих услпга
5) упутстгп ппнуђачима какп да сачине ппнуду
6) пбразац ппнуде
7) мпдел удпгпра
8) пбразац структуре цене са упутстгпм какп да се пппуни
9) пбразац трпшкпга припреме ппнуде
10) пбразац изјаге п незагиснпј ппнуди
11) пбразац изјаге на пснпгу члана 75. стаг 2. ЗЈН
12) пбразац изјаге на пснпгу члана 79. стаг 9. ЗЈН
13) друди пбразци
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1) ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ:
(1) назиг, адреса и интернет страница наручипца:
На пснпгу шлана 50. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/12) и
прибагљенпд Мищљеоа Упраге за јагне набагке брпј: 404-02-3519/14 пд 10.10.2014. дпдине на
Одлуку п спрпгпђеоу ппступка јагне набагке пд стране гище нарушилаца бр. 130-404-203/2014-02
пд 09.10.2014. дпдине јагну набагку услуде инфпрмисаоа (пбликпгану у дге партије) у птгпренпм
ппступку спрпгпде следећи нарушипци:
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине и Ппкрајински
секретаријат за енердетику и минералне сирпгине, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина бр.16
Нпги Сад
интернет адреса:
www.ekourb.vojvodina.gov.rs
www.psemr.vojvodina.gov.rs
На пснпгу пглащћеоа кпје је садржанп у ташки 4. Одлуке п спрпгпђеоу ппступка јагне
набагке пд стране гище нарушилаца бр. 130-404-2032014-02 пд 09.10.2014. дпдине ппступак јагне
набагке услуде инфпрмисаоа (пбликпгана у 2 партије) у птгпренпм ппступку, спрпгпди Нарушилац
2 – Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине.
(пглащћени нарушилац).
(2) грста ппступка јагне набагке
Предметна јагна набагка се спрпгпди у птгпренпм ппступку, у складу са Закпнпм („Службени
дласник РС“, бр. 124/12) и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке.
Ппзиг за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјагљени су у складу са шланпм 62.
Закпнa п јагним набагкама дана 16.10.2014. дпдине на Пптралу јагних набагки и интернет
страници Нарушипца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs и www.psemr.vojvodina.gov.rs
Ппзиг за ппднпщеое ппнуда се пбјагљује и на Ппрталу службених дласила Републике Србије и
база прпписа.
наппмена да се спрпгпди ппступак јагна набагка пд стране гише наручилаца:
За предметну јагну набагку нарушипци заједнишки спрпгпде ппступак јагне набагке схпднп шлану
50. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр. 124/2012).
(3) предмет јагне набагке (дпбра, услуде или радпги):
Предмет јагне набагке је набагка услуда инфпрмисаоа у складу са Технишкпм спецификацијпм
кпја је састагни деп пге кпнкурсне дпкументације.
(4) циљ ппступка
Ппступак јагне набагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци.
Удпгпр ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем Нарушилац пдлукпм дпдели удпгпр.
(5) наппмена укпликп је у питаоу резергисана јагна набагка:
У предметнпм ппступку није у питаоу резергисана јагна набагка.
(6) наппмена укпликп се спрпгпди електрпнска лицитација
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У предметнпм ппступку и јагнпј набагци не спрпгпди се електрпнска лицитација.
(7) кпнтакт (лице или служба):
Кпнтакт лице у предметнпм ппступку:
- за прагна питаоа: Танкпсага Чанак, службеник за јагне набагке, Ппкрајински секретаријат
за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине
телефпн: 021/487-4456
Е-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs
- Витпмир Вушкпгић, Ппкрајински секретаријат за енердетику и минералне сирпгине
Телефпн: 021/487-4664
Е-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

2) ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
(1) ппис предмета набагке, назиг и пзнака из ппштед речника набагке:
Опис предмета набагке: набагка УСЛУГE ИНФПРМИСАОА
Назиг и пзнака из ОРН: Услуде пдлащагаоа и маркетинда - 79340000
(2) Ппис партије, акп је предмет јагне набагке пбликпган пп партијама, назиг и пзнака из
ппштед речника набагки:
Предмет јагне набагке је пбликпган пп партијама пд 1. дп 2. и тп:
Партија 1 - Услуда пдлащагаоа у средстгима јагнпд инфпрмисаоа путем инсертпгаоа у
днегним нпгинама кпје ппкригају целу теритприју Републике Србије У 2014. дпдини, пзнака из
ОРН: 79341000 - услуде пдлащагаоа;
Партија 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји
Впјгпдине; пзнака из ОРН: 79341000 - услуде пдлащагаоа;
(3) Врста пкгирнпд сппразума (између једнпд или гише наручилаца и једнпд или гише
ппнуђача), трајаое пкгирнпд сппразума, начин дпделе удпгпра у случају да се пкгирни
сппразум закључује са гише ппнуђача, назиг, адреса и интернет страна наручилаца кпји мпду да
кпристе пкгирни сппразум за дпделу удпгпра, када пкгирни сппразум закључује телп за
централизпгане набагке, акп се птгпрени ппступак спрпгпди ради закључеоа пкгирнпд
сппразума:
Отгпрени ппступак се не спрпгпди ради закљушеоа пкгирнпд сппразума.
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3) ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ):
Партија 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ;

1. Предмет пге јагне набагке пбухгата услуду инсертпгаоа у недељнм дгпјезишним нпгинама на
теритприји Впјгпдине, на пснпгу налпда Нарушипца кпји ће садржати текст кпји треба да се пбјаги.
2. Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама, ће бити реализпгана тпкпм 2014.
дпдине у складу са динамикпм пптреба Ппкрајинскпд секретаријата за енердетику и минералне
сирпгине и Ппкрајинскпд секретаријата за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине.
3. Пбјагљигаое дпстагљених текстпга, фптпдрафија и оихпгп инсертпгаое грщи се у црнпбелпј редакцији/кплпр редакцији при гелишини слпга пд 8 ташака, 6 ппдлистакa на 8 страна.

4.Цена се исказује пп стубишнпм милиметру.
5. Рпк изгршеоа услуде не мпже бити дужи пд 10 дана (десет дана) пд дана пријема налпда
Ппкрајинскпд секретаријата за за енердетику и минералне сирпгине и Ппкрајинскпд секретаријата
за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине, за пбјагљигаое пдласа са текстпм.
6. Рпк за испрагку не мпже бити дужи пд 1 (један) дан.

6. Спецификација:
- црнп-бела редакција
- цена пп стубишнпм милиметру
- гелишина слпга 8 ташака
- 6 ппдлистака на 8 страна
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4) ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
Ога кпнкурсна дпкументација НЕ садржи технишку дпкументацију и планпге.
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЈАВНИМ НАБАВКАМА и УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

ЗАКПНА П

Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага
пбагезне услпге за ушещће у ппступку јагне набагке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1) Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Дпказ: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из
редистра надлежнпд Пригреднпд суда,
Прдан надлежан за издагаое:
-Аденција за пригредне редистре (за прагна лица и предузетнике) и
-Пригредни суд (за прагна лица и друде субјекте за кпје није надлежан друди прдан)
2) Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап
шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
Пптврда надлежнпг суда или надлежне пплицијске управе МУП-а
Дпказ: Прагна лица:
1) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда на шијем
ппдрушју се налази седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте
предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се пптгрђује да прагнп
лице није псуђиганп за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп
прегаре;
2) Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал
Вишед суда у Бепдраду, кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп
пд кригишних дела прданизпганпд криминала;
3) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге
МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиган за
кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп
делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре и некп пд кригишних дела
прданизпганпд криминала (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или према
месту пребигалищта закпнскпд заступника). Укпликп ппнуђаш има гище закпнских
заступника дужан је да дпстаги дпказ за сгакпд пд оих.
Прдан надлежан за издагаое:
- изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда и гишед суда на шијем ппдрушју је
садищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка
странпд прагнпд лица,
6/40

- изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгни криминал)
Вишед суда у Бепдраду,
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге МУП-а за закпнскпд
заступника (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа, али и према месту
пребигалищта),
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;

3) Да му није изрешена мера забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме
пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна);
Пптгрда надлежнпд суда или надлежнпд прдана за редистрацију пригредних
субјеката
Дпказ: Прагна лица:
Пптгрде пригреднпд и прекрщајнпд суда да му није изрешена мера забране
пбагљаоа делатнпсти, или пптгрда Аденције за пригредне редистре да кпд тпд
прдана није редистрпганп, да му је кап пригреднпм друщтгу изрешена мера
забране пбагљаоа делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјаге ппзига за
ппднпщеое ппнуда;
Прдан надлежан за издагаое:
- пригредни суд према седищту прагнпд лица
- прекрщајни суд према седищту прагнпд лица или
- Аденција за пригредне редистре
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда и мпра бити
издат накпн пбјагљигаоа ппзига за ппднпшеое ппнуда и да није изречена мера
кпја је на снази у греме пбјагљигаоа ппзига;
4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп
псигураое или пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку
приватизације
Дпказ: Прагнп лице:
- Угереое Ппреске упраге Министарстга финансија и пригреде да је измирип
дпспеле ппрезе и дппринпсе и
- угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу
изгпрних лпкалних јагних прихпда
- или пптгрду Аденције за пригатизацију да се ппнуђаш налази у ппступку
пригатизације,
Прдан надлежан за издагаое:
- Република Србија – министарстгп финансија – Ппреска упрага Редипнални
центар__________________________филијала/експпзитура - _____________према
месту седищта ппрескпд пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищту
физишкпд лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утгрђигаое и наплату
пдређена грсте јагнпд прихпда и
-Град, пднпснп ппщтина – драдска, пднпснп ппщтинска ппреска упрага према месту
седищта ппрескпд пбгезника прагнпд лица, пднпснп према пребигалищту физишкпд
лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утгрђигаое и наплату пдређене грсте
јагнпд прихпда,
Наппмена:
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Укпликп лпкална (ппщтинска) ппреска упрага у сгпјпј пптгрди нагеде да се дпкази
за пдређене изгпрне лпкалне јагне прихпде прибагљају и пд друдих лпкалних
прдана/прданизација/устанпга ппнуђаш је дужан да уз пптгрду лпкалне ппреске
упраге прилпжи и пптгрде псталих лпкалних прдана/прданизација/устанпга.
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;
5) Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је ппщтпгап пбагезе
кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада,
защтити жигптне средине, кап и да дарантује да је ималац прага интелектуалне
сгпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).
Дпказ: Пптписан п пгерен Oбразац изјаге. Изјага мпра да буде пптписана пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша и пгерена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси друпа
ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из
друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм.

2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА и УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

6) Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне набагке, мпра испунити дпдатне
минималне услпге за ушещће у ппступку јагне набагке, дефинисане шл. 76. Закпна,
пднпснп дпказати да распплаже дпгпљним финансијским, ппслпгним, технишким и
кадрпгским капацитетпм:
1.Финансијски и ппслпгни капацитет: /
Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским и ппслпгним капацитетпм:
Финансијски капацитет:
 Изгещтај п бпнитету за јагне набагке БОН-ЈН или Биланс стаоа и Биланс успеха
са мищљеоем пглащћенпд регизпра за претхпдне три пбрашунске дпдине
(2010, 2011. и 2012.) и
 Неппхпдан финансијски капацитет: у ппдледу неппхпднпд финансијскпд
капацитета неппхпднп је да је ппнуђаш за претхпдне три дпдине (2011, 2012 и
2013. дпдина) имап укупне прихпде у гисини изнпса за кпји се спрпгпди јагна
набагка - исказ п ппнуђашегим укупним прихпдима пд услуда на кпје се удпгпр
п јагнпј набагци пднпси за претхпдне три пбрашунске дпдине (2011, 2012. и
2013).
Наппмена: Укпликп ппнуђаш у смислу шлана 37. Закпна п рашунпгпдстгу и регизији
(„Сл. дласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема пбагезу да грщи регизију финансијских
изгещтаја, Биланс стаоа и Биланс успеха ће дпстагити без мищљеоа пглащћенпд
регизпра.

2. Кадрпгски и технички капацитет: /
Дпказ да ппнуђаш распплаже неппхпдним кадрпгсаким и технишким капацитетпм:
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Дпгпљни кадрпгски капацитет:

- изјага п кљушнпм технишкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде кпд ппнуђаша
на непдређенп греме, кпји ће бити пддпгпрни за изгрщеое удпгпра (пбразац
кадрпгске ппремљенпсти), уз прилпжене кппије пбрасца пријаге псидураоа и радне
коижице за лица нагедена на списку
* утгрђени минимум-5 заппслених лица на непдређенп греме
Дпгпљни технишки капацитет:
- изјага ппнуђаша да има издаоа на језицима наципналних маоина у (најмаое дга
језика) (чл. 76. ст. 2. Закпна).

ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Услпги из чл. 80. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни ППДИЗВПЂАЧ да
би мпдап да учестгује у ппступку јагне набагке
Акп ппнуђаш у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу,
дужан је да нагеде назиг ппнуђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде
закљушен, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден у удпгпру.

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег пмпдући приступ кпд
ппдизгпђаша ради утгрђигаоа испуоенпсти услпга.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппнуђаш је дужан да за
ппдизгпђаша дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75. стаг
1. таш. 1) дп 4) Закпна п јагним набагкама.

Дпдатне услпге ппдизгпђаш испуоага на исти нашин кап и ппнуђаш.

Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за
изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних
пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
НАПОМЕНА: Ппнуђаши напред нагедену дпкументацију мпду дпстагити у непгереним
фптпкппијама и у тпм слушају, у складу са шланпм 79. ст. 3. Закпна п јагним набагкама, ппнуђаш
шија ппнуда буде пцеоена кап најппгпљнија, биће дужан да у рпку пд пет дана, рашунајући пд
писменпд ппзига нарушипца, дпстаги на угид придинал или пгерене фптпкппије тражене
дпкументације у супрптнпм ппнуда ће се сматрати неприхгатљигпм и биће кап такга пдбијена.
Ппнуђаш пстаје у искљушигпј пбагези и пддпгпрнпсти за изгрщеое удпгпрне пбагезе.
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ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Услпги из чл. 81. Закпна п јагним набагкама кпје мпра да испуни СВАКИ ПД
ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, да би мпдап да учестгује у ппступку јагне
набагке

Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за сгакпд
шлана друпе дпстаги нагедене дпказе да испуоага услпге из шлана 75. стаг 1.
таш. 1) дп 4).

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша,
мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна п јагним
набагкама.

Дпдатне услпге друпа ппнуђаша испуоага заједнп.

Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је
ппщтпгап пбагезе кпје прпизилазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да дарантује да
је ималац прага интелектуалне сгпјине (шл. 75. ст. 2 Закпна).

Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе
међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке.

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп
сплидарнп према нарушипцу.
Нагедене дпказе п испуоенпсти услпга ппнуђаш мпже дпстагити у гиду непгерених кппија,
а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда
на пснпгу изгещтаја за јагну набагку пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид придинал или
пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не
дпстаги на угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
НАППМЕНА: на пснпгу шлана 78. стаг 5. и шлана 79. стаг 5. ЗЈН лице уписанп у редистрар
ппнуђаша није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбагезних услпга
(шлан 75. стаг.1. таш.1. дп 4. ЗЈН), пднпснп Нарушилац не мпже пдбити кап неприхгатљигу ппнуду
затп щтп не садржи даказе пдређене ЗЈН или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш нагеп у
ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јагнп дпступни. Ппнуђач има пбавезу да у
свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази у регистру ппнуђача, укпликп на тај начин жели да
дпкаже испуљенпст услпва из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) ЗЈН.
Ппнуђаши кпји су редистрпгани у редистру кпји гпди Аденција за пригредне редистре не
мпрају да дпстаге дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре,
кпји је јагнп дпступан на интернет страници Аденције за пригредне редистре.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхгатљигу, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш нагеде у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци
кпји су тражени у пкгиру услпга јагнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпстагља у изгпрнпм
електрпнскпм пблику.
На пснпгу шлана 79. стаг 9. акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из
шлана 77. ЗЈН, , ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм
и материјалнпм пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм
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или друдим надлежним прданпм те држаге (пбразац изјаге шини састагни деп кпнкурсне
дпкументације).
Схпднп члану 78. стаг 5. ЗЈН, лице кпје је уписанп у редистар ппнуђача није дужнп да
приликпм ппднпшеоа ппнуде, пднпснп пријаге дпказује испуоенпст пбагезних услпга из члана
75.стаг 1. тач. 1) дп 4).
Редистар ппнуђача је дпступан на интернет страници, кпју је ппнуђач дужан да нагеде у
ппнуди, акп такп дпказјује неки пд испуоенпсти пбагезних услпга.
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те
држаге.
Акп ппнуђаш није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпд
тпда щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп прпписима држаге у кпјпј
ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пддпгарајући дпказ за тп, Нарушилац ће
дпзгплити ппнуђашу да накнаднп дпстаги тражена дпкумента у примеренпм рпку.
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
гези са испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује
на прпписани нашин.
Текст изјаге п ппщтпгаоу пбагеза из шлана 75. стаг 2 ЗЈН:
ппнуђаш је у пбагези да дпстаги уз ппнуду пптписану и пгерену Изјагу п ппщтпгаоу
пбагеза из шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, у супрптнпм ппнуда ће се пдбити кап
неприхгатљига (Образац Изјаге шини састагни деп Кпнкурсне дпкументације).
Текст изјаге укпликп се испуоенпст услпга дпказује изјагпм из шлана 77. стаг 4. Закпна п
јагним набагкама:
с пбзирпм на тп да се не ради п спрпгпђеоу ппступка јагне набагке мале греднпсти и
предпгарашкпд ппступка из шлана 36. стаг 1. таш. 2) – искљушига прага и 3) – хитнпст ЗЈН шија је
прпцеоена греднпст маоа пд изнпса из шлана 39. стаг 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Нарушилац
не дефинище текст изјаге у смислу шлана 77. стаг 4. ЗЈН.
Прецизнп нагпђеое дпказа у слушају дпказигаоа испуоенпсти услпга на нашин прпписан
шланпм 77. стаг 5. Закпна п јагним набагкама:
с пбзирпм на тп да се не ради п спрпгпђеоу ппступка из шлана 36. стаг 1. таш. 4) дп 7) ЗЈН –
дпдатне исппруке дпбара, дпдатне услуде или радпги, ппнуђаши у ликгидацији и набагке на
рпбим берзама, Нарушилац није у пбагези да прецизнп нагеде дпказе у слушају дпказигаоа
испуоенпсти услпга на нашин прпписан шланпм 77. стаг 5. ЗЈН.
Пбагештеое да ппнуђач није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на
интернет страницама надлежних прдана и да нагеде кпји су тп дпкази:
На пснпгу шлана 79. стаг 4. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпстагља следеће дпказе кпји су
јагнп дпступни на интернет страницама надлежних прдана, и тп:
1) изгпд из редистра надлежнпд прдана:
- изгпд из редистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Редистри
Пригредна друщтга
Претрада ппдатака
Претрада пд
Претрада пл и предузетника
2)дпкази из шлана 75. стаг 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН
- редистар ппнуђаша: www.apr.gov.rs
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6) УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Ппнуђаши мпрају испуоагати сге услпге за ушещће у ппступку јагне набагке пдређене Закпнпм п
јагним набагкама, а ппнуду у целини припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм
дпкументацијпм и ппзигпм.
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппнудуппднпси на српскпм језику.
2. ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ППГЛЕДУ НАЧИНА НА КПЈИ ППНУДА МПРА БИТИ
САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији,
затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут
птгара.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи
ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпстагити на адресу: Аутпнпмна Ппкрајина Впјгпдина - Ппкрајински секретаријат за
урбанизам, драдитестгп и защтиту жигптне средине, Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, са
назнакпм: ,,Партија 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА
ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ, ЈН ПП 2/2014 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра бладпгременпм
укпликп је примљена пд стране наручипца дп 17.11.2014. дпдине дп 12,00 часпга.
ППНУДА ПБАВЕЗНП САДРЖИ:
Ппнуда се састагља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су састагни
деп Кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш је пбагезан да пппуни сге стагке (елементе) у пбрасцу
ппнуде.
Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци кпји су уписани мимп
пбразаца неће се угажити, и такга ппнуда ће се пдбити.
Ппнуду треба пдщтампати или шиткп написати неизбрисигим мастилпм и исту треба да
пптпище ппнуђаш, пспба или пспбе са пглащћеоем за пптписигаое у име ппнуђаша. Пунпмпћје
кпје дпказује пгп пглащћеое се прилаже ппнуди у придиналу. Сгаки упис у текст, брисаое или
уписигаое прекп ппстпјећед текста ће бити гажеће самп акп су исти парафирала пглащћена лица.
Ппжељнп је да сги дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппгезани тракпм у целини и
запешаћени, такп да се не мпду накнаднп убацигати, пдстраоигати или замеоигати ппјединашни
листпги, пднпснп прилпзи, а да се гиднп не пщтете листпги или пешат.
Образац ппнуде: ппдатке п ппнуђашу пппуоага ппнуђаш укпликп наступа сампсталнп или
укпликп наступа са ппдизгпђашима; ппдаци п ппдизгпђашима пппуоагају се унпщеоем сгих
тражених ппдатака п ппдизгпђашима укпликп их ппнуђаш има; у слушају да ппнуђаш наступа са
гище ппдизгпђаша, бланкп прилпд се умнпжага и на исти нашин пппуоага; ппдатке п ппнуђашима
ппднпсипцима заједнишке ппнуде пппуоагају ппднпсипци заједнишке ппнуде; у слушају пптребе и
пгај бланкп прилпд се мпже умнпжити и пппунити на исти нашин; пстале ппдатке из пбрасца
ппнуде пппунити пбагезнп за на тп предгиђеним местима.
Мпдел удпгпра пппуоага се за на тп предгиђеним местима, пгерага и пптписује пд стране
пглащћенпд лица ппнуђаша.
Образац структуре цене пппуоага се на нашин предгиђен у склппу прилпда ппд назнакпм
„упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене“.
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Ппнуда се даје за сге стагке из ппнуде у назнашеним кплишинама/параметрима.
Небладпгремене ппнуде, граћају се ппнуђашима, нептгпрене.
Ппнуда се сматра прихгатљигпм, акп ппнуђаш ппднесе дпказе п испуоенпсти услпга кпји
су нагедени у прилпду - пбагезни и дпдатни услпги кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђаш мпра
да испуни и Упутстгу п нашину на кпји се дпказује испуоенпст услпга.
Ппнуђаш је пбагезан да пппуни сге стагке (елементе) у пбрасцу ппнуде.
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не
дпстаги на угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
Нарушилац не мпже пдбити кап неприхгатљигу, ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен
пгим закпнпм или кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш, нагеп у ппнуди интернет страницу
на кпјпј су тражени ппдаци јагнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент.
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги:



Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране
надлежних прдана те држаге.
Акп ппнуђаш није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпд
тпда щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп прпписима
држаге у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пддпгарајући дпказ за
тп, нарушилац ће дпзгплити ппнуђашу да накнаднп дпстаги тражена дпкумента у
примеренпм рпку.

Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јагним
набагкама, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и
материјалнпм пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм
или друдим надлежним прданпм те држаге.
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у гези са
испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп
закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је дпкументује на
прпписани нашин.
Обрасци у кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити испрагнп пппуоени, у супрптнпм ппнуда се
пдбија кап неприхгатљига.
3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ
ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Ога набагка је пбликпгана пп партијама, и тп:
Партија 1 – Услуда пдлащагаоа у средстгима јагнпд инфпрмисаоа путем инсертпгаоа у
днегним нпгинама кпје ппкригају целу теритприју Републике Србије У 2014. дпдини, пзнака из
ОРН: 79341000 - услуде пдлащагаоа;
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Партија 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји
Впјгпдине, пзнака из ОРН: 79341000 - услуде пдлащагаоа;
а пга кпнкурсна дпкументација са пднпси на Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ
ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ,
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за сге партије пд 1 дп 2 или самп за ппједине партије.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди нагеде да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набагку или самп на
пдређене партије.
У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за сге три партије, пна мпра бити ппднета такп да се мпже
пцеоигати за сгаку партију ппсебнп.
Ппнуда за сгаку партију ппднпси се ппсебнп, у засебнпј кпгерти или кутији са јасним назнакама
на кпју партију се ппнуда пднпси. На кпгерти или кутији у кпјпј се ппднпси ппнуда пбагезнп
назначити „ППНУДА ЈН ПП 2/2014 – ПАРТИЈА 2 УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ
ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ“, и прилпжити тражену дпкументацију.
Ппнуђаш кпји ппднпси ппнуде за пбе партије, дпказе п испуоенпсти услпга из шлана 75. стаг 1.
ташка пд 1) дп 4) ЗЈН, дпстагља уз сгаку ппнуду, кап и дпказ из шл. 75. стаг 1. ташка 5) да има
гажећу дпзгплу надлежнпд прдана за пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне набагке, акп је
такга дпзгпла предгиђена ппсебним прпписпм.
4. ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуде са гаријантама нису дпзгпљене.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6. ЗАКПНА
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпстагља.
Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба дпстагити на адресу нарушипца: Аутпнпмна
Ппкрајина Впјгпдина – Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне
средине Нпги Сад, Булегар Михајла Пупина 16, Нпги Сад, са назнакпм:
„ИЗМЕНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈУ 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним
нпгинама на теритприји Впјгпдине, ЈН ОП бр. 2/ 14, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ДППУНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈУ 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним
нпгинама на теритприји Впјгпдине, ЈН ОП бр. 2/14, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ПППЗИВ ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈУ 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним
нпгинама на теритприји Впјгпдине, ЈН ОП бр. 2/14, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈУ 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним
дгпјезишним нпгинама на теритприји Впјгпдине, ЈН ОП бр. 2/14, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради
п друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју
ппнуду.
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У перипду између истека рпка за ппднпщеое ппнуда и истека рпка гажеоа ппнуде, не
мпду се грщити никакге измене и дппуне ппнуда. Оппзиг (ппглашеое) ппнуде у тпм перипду има
за ппследицу наплату средстга пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже ппднети самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда.
Нарушилац је дужан да пдбије сге ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпд стага
пге ппдташке (стаг 4. шлана 87. ЗЈН) .
У пбразцу ппнуде, ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппнуду ппднпси
сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппнуду са ппдизгпђашем.
7. ЗАХТЕВ ППНУЂАЧА УКПЛИКП АНГАЖУЈЕ ППДИЗВПЂАЧА
Ппнуђаш је дужан да, укпликп намерага да изгпђеое јагне набагке ппгери ппдизгпђашу, у ппнуди
нагеде да ли ће изгрщеое јагне набагке делимишнп ппгерити ппдизгпђашу и да нагеде у сгпјпј
ппнуди, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгпђашу, а кпји не мпже бити
гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Акп ппнуђаш у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу, дужан
је да нагеде назиг ппдизгпђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен,
тај ппдизгпђаш ће бити нагеден у удпгпру.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша ради
утгрђигаоа испуоенпсти услпга.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 75.
стаг 1. таш 1.) дп 4.) Закпна п јагним набагкама, а дпказ п испуоенпсти услпга из шлана 75. стаг 1.
ташка 5.) тпд закпна за деп набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Акп је за изгрщеое дела јагне набагке шија греднпст не прелази 10% укупне греднпсти јагне
набагке пптребнп испунити пбагезан услпг из шлана 75. стаг 1. ташка 5) Закпна п јагним
набагкама ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпд услпга прекп ппдизгпђаша кпјем је ппгерип
изгрщеое тпд дела набагке.
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке,
пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
8. СППРАЗУМ КАП САСТАВНИ ДЕП ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке
(Сппразум п заједнишкпм изгрщеоу јагне набагке), а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:
 шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем;
 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр;
 ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа;
 ппнуђашу кпји ће издати рашун;
 рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое;
 пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.
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Група ппнуђаша је дужна да дпстаги сге дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у
кпнкурснпј дпкументацији, у складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст услпга.
Нарушилац не мпже пд друпе ппнуђаша да захтега да се ппгезују у пдређени прагни пблик какп би
мпдли да ппднесу заједнишку ппнуду.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Чланпги друпе ппнуђаша дужни су да у ппнудама нагеду имена лица кпја ће бити пддпгпрна за
изгрщеое удпгпра.
9. ЗАХТЕВИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
Ппнуда се сматра прихгатљигпм: акп је бладпгремена, кпју нарушилац није пдбип збпд битних
недпстатака, кпја је пддпгарајућа, кпја не пдранишага, нити услпгљага прага нарушипца или
пбагезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене греднпсти јагне нанагке.
Ппнуђена услуда мпра у сгим аспектима пддпгарати захтегима нарушипца и задатим технишким
карактеристикама (спецификацијама).
9.1. Рпк гажеоа ппнуде изражен у брпју дана пд дана птгараоа ппнуда
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа ппнуда.
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
9.2. Захтеги у ппдледу нашина, рпка и услпга плаћаоа:
Рпк плаћаоа је 7 (слпгима: седам) дана пд дана пријема фактуре.
Плаћаое се грщи гирмански, уплатпм на рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзгпљенп да захтега аганс.
9.3. Захтеги у ппдледе рпка изгрщеоа услуде:
Рпк изгрщеоа услуде инсертпгаоа: у рпку пд 10 (десет) дана пд пријема налпда Нарушипца
(писаних или електрпнских).
Местп изгрщеоа услуде:теритприја Впјгпдине.
9.4. Мпдел удпгпра ппнуђаш мпра да пппуни, парафира сгаку страну, стаги пешат и пптпис, шиме
пптгрђује да се слаже са мпделпм удпгпра;
9.5. Друди захтеги и пкплнпсти пд кпјих загиси прихгатљигпст ппнуде:
- Ппнуда мпра да садржи сге елементе кпји су тражени у Кпнкурснпј дпкументацији, у упутстгу
ппнуђашима и егентуалнп накнаднп ппслатим дпдатним пбјащоеоима.
- Ппнуда мпра да садржи и сге дпкументе и дпказе кпје је Нарушилац тражип какп би се утгрдила
испуоенпст пбагезних услпга и пценила пзбиљнпст и кгалитет ппнуде.
- Приказ структуре трпщкпга мпра дпказигати да цене у ппнуди ппкригају трпщкпге кпје ппнуђаш
има у реализацији набагке.
- Ппнуђаш дпстагља сге пппуоене, пптписане пд стране пглащћенпд лица и пешатпм пгерене
пбрасце кпје је Нарушилац тражип.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Вреднпст јагне набагке се исказује у динарима.
Цене у ппнуди се исказују у динарима, на нашин тражен у пбразцу ппнуде.
Нашин на кпји мпра бити нагедена и изражена цена у ппнуди: Цена мпра бити изражена у
динарима, без ппреза на дпдату греднпст.
Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне и тпкпм изгрщеоа удпгпра и неће ппдледати прпменама
ни из какгпд разлпда.
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У слушају да у дпстагљенпј ппнуди није назнашенп да ли је цена са ппрезпм или без ппреза,
сматраће се садласнп Закпну п јагним набагкама, да је иста дата без ппреза.
У пбрасцу структуре цене нагпде се пснпгни елементи ппнуђене цене: цена (јединишна и укупна)
са и без ПДВ-а.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна п јагним набагкама.
Ппнуде прекп прпцеоене греднпсти биће пдбијене кап неприхгатљиге.
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ, А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КПД КПЈИХ ЈЕ ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ
ППНУДЕ ПБЈАВЉЕН НА СТРАНПМ ЈЕЗИКУ

Ппдаци п ппреским пбагезама мпду се дпбити пд стране Министарстга финансија Ппреске упраге и пд стране лпкалне ппреске администрације према седищту ппнуђаша.
Адреса: Министарстгп финансија - Ппреска упрага - централа
Саге Мащкпгића 3-5, Бепдрад
Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Ппдаци п защтити жигптне средине мпду се дпбити пд стране:
Ппдаци п защтити жигптне средине мпду се дпбити пд стране:
1) Аденције за защтиту жигптне средине
Адреса: Руже Јпганпгић 27а, 11160 Бепдрад
Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/
2) Министарстга ппљппригреде и защтите жигптне средине
Адреса: Немаоина 22-26, Бепдрад
Интернет адреса: http:// www.mpzzs.gov.rs /
Ппдаци п защтити при заппщљагаоу и услпгима рада мпду се дпбити пд стране:
назиг држагнпд прдана: Министарстгп за рад, заппщљагаое, бпрашка и спцијална питаоа
Републике Србије – www.minrzs.gov.rs
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Средстгп пбезбеђеоа кпјим ппнуђач пбезбеђује испуоенпст сгпјих пбагеза
- дпстагип средстгп финансијскпд пвезвеђеоа за пзвиљнпст ппнуде и тп вланкп сппстгену
меницу, кпја мпра вити егидентирана у Редистру меница и пглащћеоа Нарпдне ванке Срвије.
Меница мпра вити пгерена пешатпм и пптписана пд стране лица пглащћенпд за заступаое, а уз
исту мпра вити дпстагљенп пппуоенп и пгеренп менишнп пглащћеое – писмп, са назнашеним
изнпспм пд 10% пд укупне греднпсти ппнуде вез ПДВ-а, ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ. Уз меницу мпра
вити дпстагљена кппија картпна деппнпганих пптписа кпји је издат пд стране ппслпгне ванке кпју
ппнуђаш нагпди у менишнпм пглащћеоу – писму. Рпк гажеоа менице је 30 дана пд дана птгараоа
ппнуда.
Нарушилац ће унпгшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое
ппнуда ппгуше, пппзпге или измени сгпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен удпгпр бладпгременп
не пптпище удпгпр п јагнпј набагци; ппнуђаш кпме је дпдељен удпгпр не ппднесе средстгп
пвезвеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла у складу са захтегима из кпнкурсне дпкументације.
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Нарушилац ће гратити менице ппнуђашима са кпјима није закљушен удпгпр, пдмах пп закљушеоу
удпгпра са изабраним ппнуђашем.
Укпликп ппнуђаш не дпстаги меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхгатљига.
- дпстаги средстгп финансијскпд пвезвеђеоа кап даранцију за дпврп изгршеое сгих удпгпрених
пвагеза – вланкп сппстгену редистрпгану меницу кпја мпра вити егидентирана у Редистру меница
и пглащћеоа Нарпдне ванке Срвије. Меница мпра вити пгерена пешатпм и пптписана пд стране
лица пглащћенпд за заступаое, а уз исту мпра вити дпстагљенп пппуоенп и пгеренп менишнп
пглащћеое – писмп на изнпс пд 10% пд укупне греднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра вити
дпстагљена кппија гажећед картпна деппнпганих пптписа пглащћених лица кпји је издат пд
стране ппслпгне ванке кпју ппнуђаш нагпди у менишнпм пглащћеоу – писму. Рпк гажеоа менице
је 30 дана дужи пд дана истека рпка изгрщеоа укупнп удпгпрених пвагеза.
Средстгп пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла, предаје САМП ппнуђач кпме је дпдељен удпгпр,
приликпм пптписигаоа удпгпра п јагнпј набагци. Нарушилац ће гратити менице ппнуђашима са
кпјима није закљушен удпгпр, пдмах пп закљушеоу удпгпра са изабраним ппнуђашем. Укпликп
ппнуђаш не дпстаги меницу ппнуда ће бити пдбијена.
Меница мпра бити редистрпгана у Редистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ ппнуђаш уз
меницу дпстагља гажећу кппију захтега/Пптгрде ппслпгне банке да је дпстагљена меница
загедена у Редистар меница и пглащћеоа НБС, у складу са Одлукпм п ближим услпгима,
садржини и нашину гпђеоа Редистра меница и пглащћеоа („Сл.дласник РС“ 56/11) и фптпкппију
картпна деппнпганих пптписа лица кпја имају деппнпгане пптписе у банци у кпјпј ппнуђаш има
птгпрен текући рашун.
Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпгна, платига на прги ппзиг, не мпже садржати
дпдатне услпге за исплату, краће рпкпге пд рпкпга кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд
пнпда кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещагаое сппрпга. Бланкп
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша.
Нарушилац је пглащћен да унпгши даранцију дату приликпм пптписигаоа удпгпра п јагнпј набагци,
акп ппнуђаш не изгрщага сге удпгпрне пбагезе, щтп је детаљнп редулисанп удпгпрпм п предметнпј
јагнпј набагци.
Приликпм пппуоагаоа менице ниједан деп пешата, ни једнп слпгп/брпј или деп истих не сме да
пређе на бели руб кпји упкгирује меницу.
13. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Нарушилац се пбагезује на защтиту ппдатака, дпкументације и егидентираое ппступака у складу
са шланпм 14. Закпна п јагним набагкама. Неће се сматрати ппгерљигпм дпкази п испуоенпсти
пбагезних услпга, цена и егентуалнп пстали ппдаци из ппнуде кпје су пд знашаја за примену
елемената критеријума и рандираое ппнуде.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ/ИЗМЕНЕ И
ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуде.
Захтег за дпдатне инфпрмације, са пбагезнпм назнакпм «Питаоа за Кпмисију за јагну набагку
услуда – ЈН ОП 2/14 – ПАРТИЈА 2 - Услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на
теритприји Впјгпдине, мпже се упутити Нарушипцу писаним путем, пднпснп путем ппщте или
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неппсреднп прекп писарнице на адресу: Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и
защтиту жигптне средине Нпги Сад, Булегар Михала Пупина 16 или на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs уз наппмену да се кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи на нашин
пдређен шланпм 20. Закпна п јагним набагкама.
Акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране Нарушипца или ппнуђаша путем
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је да пд друде стране
захтега да на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое.
Нарушилац је дужан да заинтереспганпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтега,
ппщаље пддпгпр у писанпм пблику и да истпгременп ту инфпрмацију пбјаги на Ппрталу јагних
набагки и на сгпјпј интернет страници.
Акп нарушилац у рпку предгиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је без пдладаоа измене или дппуне пбјагити на Ппрталу јагних набагки и
на сгпјпј интернет страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги
пбагещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу.
Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује
кпнкурсну дпкументацију.
Састагне елементе кпнкурсне дпкументације шине и измене и дппуне те дпкументације, кап и
дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде кпја су дата у писанпм пблику.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзгпљенп.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И ВРШЕОЕ КПНТРПЛЕ
Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи и кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша пднпснп оедпгпд
ппдизгпђаша.
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити кпнтрплу
(угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити примерени
рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу (угид) кпд
ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.
Нарушилац мпже, уз садласнпст ппнуђаша, да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа ппнуда.
Укпликп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.

16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗИ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку недатигних референци кпји гпди Упрага за јагне набагке,
у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има недатигну референцу за предмет набагке кпји није
истпгрстан предмету пге јагне набагке, а укпликп такгпм ппнуђашу буде дпдељен удпгпр, дужан је
да у тренутку закључеоа удпгпра преда нарушипцу банкарску даранцију за дпбрп изгршеое
ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпгна и платига на прги ппзиг. Банкарска даранција за
дпбрп изгрщеое ппсла издаје се у гисини пд 15%, (уместп 10% из тачке 12. Упутства
ппнуђачима какп да сачине ппнуду) пд укупне греднпсти удпгпра без ПДВ-а, са рпкпм гажнпсти
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кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изгрщеое ппсла. Акп се за греме
трајаоа удпгпра прпмене рпкпги за изгрщеое удпгпрне пбагезе, гажнпст банкарске даранције за
дпбрп изгрщеое ппсла мпра да се прпдужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА:
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈА ППНУДА
Одлука п дпдели удпгпра п јагнпј набагци дпнеће се применпм критеријума екпнпмски
најппгпљније ппнуде.
Најппгпљнија ппнуда биће пна кпја буде пцеоена најгећим брпјем ппндера.
Оцеоигаое и рандираое ппнуда, заснига се на следећим елементима критеријума:
1. Ппнуђена цена (ПЦ)
60 ппндера
2. Прпдати тираж (ПТ)
40 ппндера
Укупнп

100 ппндера
Фпрмула за пбрашун укупнпд брпја ппндера (УП):ПЦ+ПТ=УП

1.

Најнижа ппнуђена цена бпдује се са 60 ппндера, а сгака следећа применпм
фпрмуле:

најнижа ппнуђена цена
ПЦ= --------------------------------------------------- *60
цена из ппнуде кпја се бпдује

2. Најгећи прпдати тираж бпдује се са 40 ппндера, а сгаки следећи применпм фпрмуле:
најгећи прпдати тираж
ПТ= ---------------------------------------------------------------------- *40
прпдати тираж из ппнуде кпја се бпдује

Кап дпказ п щтампанпм тиражу јагнпд дласила ппнуђаш ппднпси пгерену и пптписану
пптгрду п сппстгенпм прпдатпм тиражу пд стране пглащћенпд лица за перипд пд 01.01.2014.
дпдине дп 30.06.2014. дпдине.

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпд неупбишајенп ниске цене.
Акп Нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену дужан је да ппступи у
складу са пдредбама шлана 92 Закпна п јагним набагкама („Сл. Гласник“ РС бр. 124/12).
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ИЗБПР
НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРПЈЕМ ППНДЕРА:
Акп су дге ппнуде или гећи брпј ппнуда једнаке, на пснпгу критеријума пдређених у шлану 84 стаг
5. Закпна п јагним набагкама, Нарушилац је дужан да дâ преднпст ппнудама:
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-

-

У слушају да се избпр не мпже изгрщити из разлпда щтп ппстпје дге или гище ппнуда са
најгећим брпјем ппндера, кап најппгпљнија биће изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је
ппнудип нижу цену.
Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће
изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк гажеоа ппнуде с тим да
ппнуђени рпк гажеоа ппнуде не мпже бити дужи пд 60 дана.

19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Нарушилац је дужан да пд ппнуђаша захтега да при састагљаоу сгпјих ппнуда изришитп нагеду да
су ппщтпгали пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и
услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да ппнуђаш дарантује да је ималац прага
интелектуалне сгпјине (щтп дпказују Изјагпм у прилпду кпнкурсне дпкументације).
Ппнуђаш је у пбагези да да изјагу у смислу претхпднпд стага.
Образац изјаге шини састагни деп кпнкурсне дпкументације.
20. ПБАВЕШТЕОЕ ЗА НАКНАДУ КПРИШЋЕОА ПАТЕНТА
Нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oддoгoрнoст зa пoгрeду зaщтићeних прaгa интeлeктуaлнe
сгojинe трeћих лицa снoси пoнуђaш.
21. НАЧИН И РПК ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА И НАВПЂЕОЕ БРПЈА
РАЧУНА НА КПЈИ ЈЕ ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКПМ ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА
УПЛАТИ ТАКСУ ПДРЕЂЕНУ ЗАКПНПМ
1) рпкпви и начин ппднпшеоа захтева за заштиту права
Ппнуђаш мпже да ппднесе захтег за защтиту прага.
Захтег за защтиту прага ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтег за защтиту прага мпже се ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, прптиг сгаке
радое нарушипца, псим акп ЗЈН није друдашије пдређенп.
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране
нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстагљаоа. У тпм слушају дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра и пдлуке п пбустаги ппступка, рпк за ппднпщеое
захтега за защтиту прага је десет дана пд дана пријема пдлуке.
На дпстагљаое захтега за защтиту прага схпднп се примеоују пдредбе п нашину дпстагљаоа
пдлуке из шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Одредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбустаги ппступка.
Примерак захтега за защтиту прага ппднпсилац истпгременп дпстагља Републишкпј
кпмисији.
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку
јагне набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп ппднпщеое
пре истека рпка за ппднпщеое захтега из стага 3. шлана 149. ЗЈН, а ппднпсилац захтега да није
ппднеп пре истека тпд рпка.
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.
О ппднетпм захтегу за защтиту прага нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне
набагке, пднпснп пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки, најкасније у
рпку пд дга дана пд дана пријема захтега за защтиту прага.
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Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на брпј рашуна Бучета Републике Србије,
нагеден у ппдташки 21)2) пге ташке, уплати таксу у изнпсу:
1. Такса за жалбу на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним
набагкама:
У ппступку пп жалби на закљушак Упраге за јагне набагке из шлана 83. Закпна п јагним
набагкама, без пбзира на тп кплика је прпцеоена греднпст јагне набагке или ппнуђена цена
ппнуђаша кпјем је дпдељен удпгпр, кап и без пбзира на грсту ппступка јагне набагке изнпси 15.000
динара.
2. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у ппступку јагне набагке мале греднпсти и
предпгарашкпм ппступку јагне набагке без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда:
У ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда, такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп:
- да ли се захтегпм за защтиту прага псппрагају радое нарушипца предузете пре или ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда;
- да ли је ппступак јагне набагке пбликпган пп партијама;
- кплика је прпцеоена греднпст јагне набагке;
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр п јагнпј набагци.
3. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у јединстгенпм ппступку јагне набагке (без
партија):
1)Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка јагне набагке, садржина
ппзига за ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или друде
радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), такса изнпси 80.000
динара у сгим грстама ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у
предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда), без пбзира на тп кплика је
прпцеоена греднпст јагне набагке;
2)Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага пдлука п дпдели удпгпра п јагнпј набагци,
гисина таксе се у сгим грстама ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале
греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа
ппзига за ппднпщеое ппнуда),пдређује према ппнуђенпј цени ппнуђаша кпме је дпдељен удпгпр, па
акп та цена не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара, а акп та цена прелази
80.000.000 динара, такса изнпси 0,1 % те цене.
3) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрагају сге радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), изузег пдлуке п дпдели удпгпра п јагнпј набагци, гисина
таксе се у сгим грстама ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у
предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда), пдређује према прпцеоенпј
греднпсти јагне набагке, па акп та греднпст не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000
динара, а акп та греднпст прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1% прпцеоене греднпсти јагне
набагке.
4. Такса за захтег за защтиту прага ппднет у ппступку јагне набагке кпји пбликпган пп
партијама:
1) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрага грста ппступка јагне набагке, садржина
ппзига за ппднпщеое ппнуда или пријага, пднпснп садржина кпнкурсне дпкументације или друде
радое нарушипца предузете пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), такса изнпси 80.000
динара у сгим грстама ппступака јагних набагки (псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у
предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда), без пбзира на тп кплика је
укупна прпцеоена греднпст јагне набагке (збир прпцеоених греднпсти сгих партија) и без пбзира на
тп кплика је прпцеоена греднпст ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтег за защтиту прага;
2) Укпликп се захтегпм за защтиту прага псппрагају сге радое нарушипца предузете ппсле
истека рпка за ппднпщеое ппнуда (пријага), укљушујући и пдлуку п дпдели удпгпра п јагнпј набагци и
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пдлуку п пбустаги ппступка јагне набагке, гисина таксе се у сгим грстама ппступака јагних набагки,
псим у ппступку јагне набагке мале греднпсти и у предпгарашкпм ппступку без пбјагљигаоа ппзига за
ппднпщеое ппнуда, пдређује према укупнпј прпцеоенпј греднпсти јагне набагке (збир сгих партија),
без пбзира на прпцеоену греднпст ппјединашне партије у кпјпј се ппднпси захтег за защтиту, па акп
укупна прпцеоена греднпст јагне набагке не прелази 80.000.000 динара такса изнпси 80.000 динара,
а акп укупна прпцеоена греднпст јагне набагке прелази 80.000.000 динара такса изнпси 0,1%
прпцеоене греднпсти јагне набагке.
2) Упутсвп п уплати таксе из члана 156. Закпна
Чланпм 151. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/12; у даљем тексту: ЗЈН)
је прпписанп да захтег за защтиту прага мпра да садржи, између псталпд, и пптгрду п уплати таксе из
шлана 156. ЗЈН.
Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на пдређени рашун бучета Републике
Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се:
1) Пптгрда п изгрщенпј уплати републишке администратигне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја
садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати републишке администратигне таксе (у пптгрди
мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе реализпгана и датум када је уплата таксе
реализпгана);
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи;
(4) брпј рашуна бучета: 840-742221843-57;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзиг на брпј: 97 50-016;
(7) сгрха: републишка администратигна такса; брпј или друдa пзнакa јагне набагке на кпју
се пднпси ппднети захтег за защтиту прага, кап и назиг нарушипца;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је
изгрщена уплата републишке администратигне таксе;
(10) пптпис пглащћенпд лица банке;
2) Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или
Ппщте, кпји садржи и друде напред ппменуте елементе пптгрде п изгрщенпј уплати републишке
администратигне таксе, кап и назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена
уплата републишке администратигне таксе;
3) Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за трезпр,
кпја садржи сге напред ппменуте елементе, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (кприсници
бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп спцијалнп псидураое и друди
кприсници јагних средстага) кпји имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд
рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за трезпр;
4) Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге напред ппменуте
елементе, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди субјекти) кпји имају птгпрен рашун
кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим прпписпм.
Захтег за защтиту прага ппнуђаша задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне
набагке дп дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтегу, псим акп Републишка кпмисија на предлпд
нарушипца не пдлуши друдашије. Акп је Захтег ппднет накпн закљушеоа удпгпра у складу са шланпм
112. стаг 2. Закпна, нарушилац не мпже изгрщити удпгпр п јагнпј набагци дп дпнпщеоа пдлуке п
ппднетпм захтегу, псим акп Републишка кпмисија на предлпд нарушипца не пдлуши друдашије.
Захтег за защтиту прага мпра да садржи сге елементе предгиђене у шлану 151. стаг 1.
Закпна.
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22. РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Обагещтеое да ће удпгпр бити закљушен у рпку пд псам дана пд истека рпка за ппднпщеое
захтега за защтиту прага из шлана 149. Закпна, пднпснп у слушају из шлана 112. стаг 2. Закпна, нагести
рпк у кпјем ће бити закљушен удпгпр п јагнпј набагци:
Нарушилац мпже закљушити удпгпр п јагнпј набагци накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели
удпгпра и акп у рпку предгиђенпм ЗЈН није ппднет захтег за защтиту прага или је захтег за защтиту
прага пдбашен или пдбијен.
Нарушилац мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага закљушити удпгпр
п јагнпј набагци акп је ппднета самп једна ппнуда.
Нарушилац закљушује удпгпр п јагнпј набагци са ппнуђашем кпјем је дпдељен удпгпр у рпку пд
псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага.
Акп нарушилац не дпстаги пптписан удпгпр ппнуђашу у рпку пд псам дана пд дана прптека
рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага, ппнуђаш није дужан да пптпище удпгпр щтп се неће
сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпд тпда снпсити билп какге ппследице, псим акп је
ппднет бладпгремен захтег за защтиту прага.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије да закљуши удпгпр п јагнпј набагци, нарушилац
мпже да закљуши удпгпр са пргим следећим најппгпљнијим ппнуђашем. Акп је у тпм слушају збпд
метпдплпдије дпделе ппндера пптребнп утгрдити пргпд следећед најппгпљнијед ппнуђаша, нарушилац
ће ппнпгп изгрщити струшну пцену ппнуда и дпнети пдлуку п дпдели удпгпра.
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7 ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА
НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ

Ппнуда
бр
________________
пд
__________________
за
набагку...................................................– *навести предмет јавне набавке+, ЈН брпј ...........

јагну

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
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В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп
је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014 ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ
ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА
ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ
Јединишна цена стубнпд милиметра
без ПДВ-а за гелишину слпга пд 8 ташaка црнп-беле
/кплпр редакције
Јединишна цена стубнпд милиметра
са ПДВ-а за гелишину слпга пд 8 ташaка црнп-беле
/кплпр редакције

Рпк и нашин плаћаоа

Рпк гажеоа ппнуде
Рпк изгрщеоа услуде инсертпгаоа пд дана пријема
захтега за пбјагљигаое пдласа са текстпгима и
фптпдрафијама за пдлащагаое путем инсертпгаоа
(писаних или електрпнских)

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду,
група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви
ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац
ппнуде за сваку партију ппсебнп.
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VIII МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР П ЈАВНOЈ НАБАВЦИ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА
ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ

ЈН ПП 2/2014

Закључен дана ..............................између:

Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине – Ппкрајинскпд секретаријата за енердетику иминералне
сирпгине, са седищтем у Нпгпм Саду, улица Булегар Михајла Пупина 16., ПИБ:100715278,
Матишни брпј: 08753105, брпј рашуна: 840-30640-67 кпд Упраге за трезпр,Телефпн: 021/4874337,Телефакс: 021/456-653, кпда заступа ппкрајинска секретарка Пагићегић Бајић Натаща, дипл.
прагник, (у даљем тексту: Нарушилац ),
Аутпнпмне Ппкрајине Впјгпдине – Ппкрајинскпд секретаријата за урбанизам, драдитељстгп и
заштиту жигптне средине, са седиштем у Нпгпм Саду, улица Булегар Михајла Пупина 16.,
ПИБ:100715260, Матишни брпј: 08752885, брпј рашуна: 840-30640-67 кпд Упраге за трезпр,Телефпн:
021/487-4719, Телефакс: 021/456-238, кпда заступа ппкрајински секретар за урбанизам,
драдитељстгп и защтиту жигптне средине др Слпбпдан Пузпгић, (у даљем тексту: Нарушилац),

и
................................................................................................
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са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични брпј: ........................................
Брпј рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефпн:............................Телефакс:
кпга заступа...................................................................
(у даљем тексту: Дпбављач),
Оснпв угпвпра:
ЈН Брпј:ЈНОП 2/14
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:...............................................
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. ______ пд...............................
АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
__________________________________________________ из ___________,
(нагести ппслпгнп име из изгпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
__________________________________________________ из _____________,
(нагести ппслпгнп име из изгпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
__________________________________________________ из _____________,
(нагести ппслпгнп име из изгпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Дпбагљаш), а кпју заступа _____________________________.
(име и презиме)
Сппразум п изгрщеоу јагне набагке брпј:__________________ пд
_____________ 2014.дпдине је састагни деп пгпд удпгпра.
Чланпги кпнзпрцијума (друпе ппнуђаша) пддпгарају непдранишенп сплидарнп Нарушипцу
за изгрщеое преузетих пбагеза.

ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ:

ПИБ:

ППДАЦИ П ДПБАВЉАЧУ: *

ПИБ:
100715278

ПИБ:

100715260
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Матишни брпј:

08753105

Матишни брпј:

08752885

Брпј рашуна:

Упрага за трезпр

Матишни брпј:

Брпј рашуна и
назиг банке:

840-30640-67
Брпј рашуна:

Упрага за трезпр
840-30640-67

Телефпн:

021/487-4337

Телефпн:

Телефпн:

021/487 4456

Факс:

021/456-653

Факс:

021/456-238

E-mail:

www.psemr.vojvodina.gov.rs

Факс:

E-mail:

E-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs
*пппуоага ппнуђач (акп је заједнишка ппнуда ппдаци п шлану друпе ппнуђаша кпји је нпсилац
ппсла)
ПСНПВ УГПВПРА:
Редни брпј ЈН:

ЈН ОП 2/2014

Датум слаоа, пднпснп пбјагљигаоа Ппзига на 15.10.2014.дпдине
Ппрталу за јагне набагке
Брпј и датум пдлуке п дпдели удпгпра
*пппуоага нарушилац пре
закљушеоа удпгпра
Ппнуда дпбагљаша делпгпдни брпј: _______________ пд ____________2014.дпдине
Наппмена: сга ппља у табели Оснпг удпгпра пзнашена са * пппуоага Нарушилац пре закљушеоа
удпгпра.
Члан 1.
Удпгпрне стране кпнстатују да:
је Нарушилац, схпднп пдредбама шлана 32. и шл. 50. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“
бр. 124/12) заједнишки спрпгеп птгпрени ппступaк јагне набагке услуде инфпрмисаоа са друдим
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нарушипцем Ппкрајинским секретаријатпм за енердетику и минералне сирпгине, ЈН ОП 2/2014,
услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји Впјгпдине, на пснпгу
ппзига пбјагљенпд на Ппрталу јагних набагки и интернет страни нарушипца.
Одлукпм п дпдели удпгпра бр. ____________пд_________ дпделип је Удпгпр п изгрщеоу услуде
инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји Впјгпдине Дпбагљашу, а на
пснпгу изабране најппгпљније ппнуде, кпја шини састагни деп удпгпра.
Дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара захтегима Нарушипца у ппдледу изгрщеоа услуде инсертпгаоа
у недељним дгпјезишним нпгинама.

Члан 2.
Предмет пгпд Удпгпра је услуда инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји
Впјгпдине, а у складу с динамикпм пптреба Нарушипца у 2014. дпдини.
Члан 3.
Врста, кплишина, кгалитет и цена услуда утгрђени су према Ппзигу Нарушипца
пбјагљенпм на Ппрталу јагних набагки и интернет страници Нарушипца 16.10.2014. дпдине у
заједнишки спрпгеденпм птгпренпм ппступку јагне набагке услуде инсертпгаоа у недељним
дгпјезишним нпгинама на теритприји Впјгпдине са друдим нарушипцем Ппкрајинским
секретаријатпм за енердетику и минералне сирпгине, Технишкпј спецификацији из Кпнкурсне
дпкументације брпј:130-404-203/2014-02 и прихгаћенпј ппнуди Ппнуђаша делпгпдни
брпј:____________ пд _____________2014 дпдине (у даљем тексту: Ппнуда).
Ппнуда шини састагни деп пгпд удпгпра.
АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Дпбагљаш је деп набагке кпја је предмет пгпд удпгпра
______________________________________________________________________
(нагести деп предмета кпји ће изгрщити ппдизгпђаш)

и

тп

ппгерип ппдизгпђашу ____________________________________________________
(нагести ппслпгнп име ппдизгпђаша)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а щтп шини _______% пд укупнп
удпгпрене греднпсти.
Дпбагљаш је деп набагке кпја је предмет пгпд удпгпра
______________________________________________________________________
(нагести деп предмета кпји ће изгрщити ппдизгпђаш)

и

тп

ппгерип ппдизгпђашу
____________________________________________________
(нагести ппслпгнп име ппдизгпђаша)
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из __________________, ул.___________________, бр._____ , а щтп шини _____%
пд укупнп удпгпрене греднпсти.
За уреднп изгрщеое удпгпрних пбагеза пд стране ппдизгпђаша пддпгара Дпбагљаш, кап
да је сам изгрщип делпге набагке ппгерене ппдизгпђашу/има из стага 1. / и 2 / пгпд шлана.

Члан 4.
Удпгпрне стране прихгатају ппјединашну цену услуде кпју је Дпбагљаш дап у прихгаћенпј
ппнуди.
Вреднпст удпгпра утгрђује се на пснпгу цене кпју је Дпбагљаш дап у ппнуди и тп: цена
стубца пута 1 мм за гелишину слпга пд 8 ташака црнп-беле редакције, ппдлистак на 8 страна, за
укупнп 6 ппдлистака, изнпси __________динара без пдг-а, пднпснп ___________динара са пдг.
Укупна греднпст услуде не мпже да прелази изнпс прпцеоене греднпсти јагне набагке са
ПДВ.
У цену су урашунати укупни трпщкпги.
Удпгпрена цена је фиксна и не мпже се меоати.

Члан 5.
Нарушипц ће изгрщити уплату средстага из шлана 4. пгпд Удпгпра на уплатни рашун
Дпбагљаша
бр.
______________________________
кпји
се
гпди
кпд
банке_______________________________, на следећи нашин:
- Ппкрајински секретаријат за енердетику и минералне сирпгине ће услуду инсертпгаоа у
недељним дгпјезишним нпгинама, исплатити за 3 ппдлиска сукцесигнп на пснпгу фактуре
Дпбагљаша, а у рпку пд 7 (слпгима: седам) дана пд дана пријема фактуре и
- Ппкрајински секретаријат за урбанизам, драдитељстгп и защтиту жигптне средине ће
услуду инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама исплатити за 3 ппдлиска сукцесигнп на
пснпгу фактуре Дпбагљаша, а у рпку пд 7 (слпгима: седам) дана пд дана пријема фактуре.
Члан 6.
Дпбагљаш ће кап даранцију за испуоеое удпгпрених пбагеза, пднпснп дпбрп изгрщеое
ппсла, дати Нарушипцу бланкп сппстгену редистрпгану меницу кпја је егидентирана у Редистру
меница и пглащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пгерена пешатпм и пптписана пд
стране лица пглащћенпд за заступаое, а уз исту мпра бити дпстагљенп пппуоенп и пгеренп
менишнп пглащћеое – писмп на изнпс пд 10% пд укупне греднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу
мпра бити дпстагљена кппија картпна деппнпганих пптписа кпји је издат пд стране ппслпгне
банке кпју је ппнуђаш нагеп у менишнпм пглащћеоу – писму. Рпк гажеоа менице је 30 дана дужи
пд дана истека рпка изгрщеоа укупнп удпгпрених пбагеза.
Члан 7.
Дпбагљаш је дужан да:
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- услуду инсертпгаоа у недељним дгпјезишним нпгинама на теритприји Впјгпдине
изгрщага сукцесигнп, на пснпгу ппјединашних налпда (писаних или електрпнских) пд
стране Нарушипца у рпку пд 10 (десет) дана пд пријема налпда Нарушипца (писаних или
електрпнских).
- дпстаги Нарушипцу, уз рашун за изгрщену услуду, исешке пбјагљених текстпга кпјим се
пптгрђује изгрщеое услуда.
Члан 8.
Нарушипц је дужан да Дпбагљашу бладпгременп дпстаги налпд са текстпгима и
фптпдрафијама за пдлащагаое путем инсертпгаоа (писани или електрпнски) и изгрщи уплату
средстага у складу са пдредбама шл. 4. и 5. пгпд удпгпра.
Члан 9.
Удпгпрне стране су садласне да се на сге међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пгим
Удпгпрпм, неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблидаципним пднпсима.
Члан 10.
Удпгпрне стране су су садласне да сге егентуалне сппрпге кпји настану збпд неппщтпгаоа
пдредаба пгпд Удпгпра рещагаће надлежни суд у Нпгпм Саду.
Члан 11.
Огај Удпгпр је сашиоен у 6 (щест) истпгетна примерка, пд кпјих Нарушилац задржага 4
(шетири), а Дпбагљаш 2 (дга) примерка.
ЗА НАРУЧИПЦА
_____________________________
Ппкрајински секретар
др Слпбпдан Пузпгић

ЗА ДПБАВЉАЧА
------------------------------

_____________________________
Ппкрајинска секретарка
Натаща Пагићегић Бајић
НАППМЕНА:
-Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем.
-Ппнуђач мпдел угпвпра треба да пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да је сагласан са
оегпвпм садржинпм.
-Наручилац ће, акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци,
накпн штп му је дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце.
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ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ

Предмет ЈН

Кплишина

1
2
Кратак
ппис
предмета ЈН

Јединишна
цена
без
ПДВ-а
3

Јединишна
Укупна цена Укупна цена са
цена са ПДВ- без ПДВ-а
ПДВ-пм
пм
4
5 (2x3)
6 (2x4)

УКУПНП:
Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин:
 у кплпни 3. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сгаки тражени предмет
јагне набагке;
 у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм, за сгаки тражени предмет
јагне набагке;
 у кплпни 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сгаки тражени предмет јагне набагке и тп
такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену без ПДВ-а (нагедену у кплпни 3.) са траженим
кплишинама (кпје су нагедене у кплпни 2.); На крају уписати укупну цену предмета набагке
без ПДВ-а.
 у кплпни 6. уписати кпликп изнпси укупна цена са ПДВ-пм за сгаки тражени предмет јагне
набагке и тп такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену са ПДВ-пм (нагедену у кплпни 4.) са
траженим кплишинама (кпје су нагедене у кплпни 2.); На крају уписати укупну цену
предмета набагке са ПДВ-пм.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

35/40

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ

У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ *навести назив ппнуђача+,
дпстагља укупан изнпс и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде, какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА
ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпга.
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд
услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ

У складу са шланпм 26. Закпна,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(Назиг ппнуђаша)
даје:
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку јагне
набагке услудe инфпрмисаоа ЈН ПП 2/2014 пбликпгане у гише ппсебних истпгрсних целина
(партија) пд 1 дп 2 и тп за Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ
НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ, бр. 130-404-203/2014-02, ппднеп незагиснп, без
дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди,
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закпна.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ

Назиг/Ппслпгнп име:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назиг банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Оглащћенп лице:

У гези шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш...................................................................................... *навести назив ппнуђача+ у ппступку
јагне набагке услудe инфпрмисаоа ЈН ПП 2/2014 пбликпгане у гише ппсебних истпгрсних
целина (партија) пд 1 дп 2 итп за Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ
ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ, бр. 130-404-203/2014-02, ппщтпгап је
пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада,
защтити жигптне средине и дарантујем да је ималац прага интелектуалне сгпјине.
Датум
________________

Ппнуђаш
М.П.

__________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА Партију 2 УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ

Назиг/Ппслпгнп име:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назиг банке и брпј рашуна:
Телефпн:
Е-маил адреса:
Оглащћенп лице:

На пснпгу шлана 79. стаг 9. Закпна п јагним набагкама ( „Службени дласник РС“, бр. 124/2012),
ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу кап ппнуђаш дајем
ИЗЈАВУ
да се у држаги - ______________________________ (уписати назиг држаге), у кпјпј имам седищте
не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, бр.124/12), те
исту пгерену пред судским - упрагним прданпм – јагним бележникпм – друдим надлежним
прданпм држаге ____________________________________ (уписати назиг држаге), прилажем уз
ппнуду за јагну набагку услудe инфпрмисаоа ЈН ПП 2/2014 пбликпгане у гише ппсебних
истпгрсних целина (партија) пд 1 дп 2 итп за Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ
ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ВПЈВПДИНЕ, бр. 130-404-203/2014-02.
Уппзнат сам са мпдућнпщћу Нарушипца да прпгери да ли су испуоени услпги за дагаое
пге изјаге пднпснп да прпгери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпкзује испуоенпст тражених
услпга издати пд стране надлежних прдана држаге дде имам седищте.
ППНУЂАЧ
М.П.___________________________
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(пптпис пглащћенпд лица)

КАДРПВСКА ППРЕМЉЕНПСТ
за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГE ИНФПРМИСАОА ЈН ПП 2/2014
ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 2 И ТП ЗА
Партију 2 - УСЛУГА ИНСЕРТПВАОА У НЕДЕЉНИМ ДВПЈЕЗИЧНИМ НПВИНАМА НА ТЕРИТПРИЈИ
ВПЈВПДИНЕ
Ред.
бр.

Име и
презиме

ЈМБГ

Занимаое и
стручна
спрема

Функција у
фирми

Брпј дпдина
раднпд искустга
на истим или
сличним ппслпгима

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНП

НАПОМЕНА: - У слушају геће кадрпгске ппремљенпсти пбразац треба фптпкппирати.

М.П.
Местп и датум:
_______________________

Ппнуђаш:
_______________
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